OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
červen 2016
   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
Platba poplatků
Připomínáme občanům, že do konce února 2016
měly být zaplaceny poplatky ze psů. Pořídíte–li si
psa během roku, je poplatek ze psů splatný do 30ti
dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
Poplatek za komunální odpad byl splatný do
30. dubna. Vznikne-li poplatková povinnost během
roku, je poplatek za komunální odpad splatný
stejně jako u psů do 30ti dnů od vzniku poplatkové
povinnosti.
Poplatek za odvoz komunálního odpadu v roce
2016 je 500 Kč na trvale hlášeného obyvatele a
500 Kč za neobydlenou nemovitost sloužící
k rekreačním účelům. Platba za psa je 100 Kč za
prvního a 200 Kč za každého dalšího.
Pokud jste někteří z Vás poplatky ještě neuhradili,
žádáme Vás, abyste tak učinili co nejdříve.
Děkujeme.
Obecní knihovna – otevírací doba
Od 2. června je otevírací doba knihovny v MD ve
Vliněvsi ve čtvrtek i v dopoledních hodinách a to od
9 do 11 hod. Odpolední otevírací doba zůstává
stejná, od 15 do 18. hod.
Obecní rozhlas
V současné době probíhá druhá etapa rekonstrukce
obecního
rozhlasu.
V souvislosti
s touto
rekonstrukcí nebylo možné provádět hlášení v obci
Dolní Beřkovice. Jsou již nainstalovány bezdrátové
hlásiče v nové výstavbě v Horním Hájku, u domků

Povodí Labe a v Podvlčí. V provozu je rotační siréna
umístěná na střeše II. st. ZŠ. Její zkouška probíhá
každou první středu v měsíci ve 12 hodin. 5 minut
před každou zkouškou bude v rozhlase spuštěna
relace upozorňující na tuto zkoušku. Po kompletní
rekonstrukci bude již možné hlásit z OÚ pro
všechny tři obce současně.
Kontejnery na tříděný odpad
Do těchto kontejnerů patří pouze takový odpad,
pro který jsou určeny. Často se u těchto sběrných
míst hromadí volně položený odpad, který do
kontejnerů nepatří a vzniká tam nepořádek. Tato
sběrná
místa
neslouží
jako
odkladiště
nepotřebných věcí. Prosíme, neodkládejte na
sběrná místa nepotřebné věci a odpad, který do
kontejnerů na tříděný odpad nepatří! Děkujeme.
Knihy k prodeji
Na obecním úřadě je stále ještě k prodeji kniha
pana Karla Tichého „Od přívozu k cukrovaru:
historie technických staveb“, za cenu 480 Kč. Dále je
možno koupit knihu „Pivovary Mělnicka“ od
Ladislava Tomka a Josefa Michovského za cenu
297 Kč.
Letní odstávka sekundární výměníkové stanice
Z důvodů provádění pravidelných oprav, údržby a
revizí sekundárních výměníkových stanic, budou
provedeny letní odstávky těchto zařízení
s přerušením dodávek tepla a teplé vody v měsíci
červenci od 11. 7 do 15. 7.
Rate s. r. o.

   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Sport
12. června (neděle) – CB TOUR 2016 – turnaje
dětí v tenise
V neděli od 14:00 hod. proběhne na tenisových
kurtech v areálu TJ Sokol Dolní Beřkovice čtvrtý
turnaj z pěti, série CB TOUR 2016. Turnaje
probíhají mezi dětmi z Dolních Beřkovic a Cítova.
Přijďte podpořit domácí tenisty. Poznáte je podle
černých triček.
18. června (sobota) – mistrovské utkání ve
fotbale
V sobotu od 14:00 hod. proběhne poslední 30. kolo
mistrovského utkání fotbalistů TJ Sokol Dolní
Beřkovice na domácím hřišti proti družstvu SK
Vojkovice. Přijďte povzbudit domácí fotbalisty.
Předposlední kolo proběhne v neděli 12. 6. od
17:00 hod. na hřišti soupeře ve Velkém Borku,
proti domácím SK Slavia Velký Borek.

26. června (neděle) - tenisový turnaj CB TOUR
2016
V neděli od 14:00 hod. proběhne poslední pátý
turnaj série CB TOUR 2016 v tenisových turnajích
dětí mezi tenisty z Dolních Beřkovic a tenisty
z Cítova. Na závěr proběhne vyhodnocení celého
turnaje.
 Kultura
11. června (sobota) – zájezd do ZOO v Jihlavě
ZO ČSCH pořádá zájezd do ZOO v Jihlavě. Zájemci
se mohli na základě informace zveřejněné na
vývěskách a stránkách obce přihlásit na OÚ. Ještě
jsou stále volná místa. Přihlásit se můžete u paní
Mocové.
Odjezd autobusem v 7:00 hod od zastávky ve
směru Mělník. Program zájezdu: návštěva ZOO
Jihlava, prohlídka jihlavského podzemí. Doprava
zdarma, děti do 15 let mají zdarma i vstup do ZOO.
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Z kultury
Den dětí v Základní škole Dolní Beřkovice

4.6.2016 jsme společně s našimi nejmenšími
oslavili Den dětí. Zázemí pro celou akci nám opět
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ochotně poskytla TJ Sokol Dolní Beřkovice. Na
deseti stanovištích si děti prověřily svoji zručnost a
sportovní dovednosti. Za každý splněný úkol
získaly potvrzení do účastnické karty a malou
odměnu. Po splnění všech úkolů čekalo na soutěžící
občerstvení a dárky. Velký úspěch sklidil i skákací
hrad, který byl neustále obsazen. Celým
odpolednem všechny přítomné provázela veselá
hudba. Dobrá nálada všech zúčastněných nás
ujistila, že se akce zdařila.
Jana Basařová
Ze sportu
CB TOUR 2016
Ve dnech 15. 5., 22. 5. a 5. 6. proběhly na
tenisových kurtech TJ Sokol Dolní Beřkovice tři z
pěti turnajů CB Tour 2016. Turnaje probíhají mezi
dětmi z Dolních Beřkovic a Cítova, a slouží pro
posilnění jejich motivace a chuti po zlepšování se v
tenise. Děti jsou na každém turnaji rozděleny do 3.
kategorií, podle jejich dovedností, ve kterých
sbírají body za každý zápas, které se započítávají
do bodové tabulky. Z každého turnaje si děti
odnášejí diplom se získaným počtem bodů a na
posledním finálním turnaji, který se koná 26. 6.,
proběhne kompletní sečtení bodů, oficiální
vyhodnocení každé kategorie, předání cen a
společná oslava.
Původně
se
turnaje
měly
odehrávat
i
v
tenisovém areálu
Cítova, ale díky
tomu, že se naší
soutěže účastní 32
dětí, se všechny
turnaje přesunuly
na půdu TJ Sokol
Dolní Beřkovice,
kde máme větší
zázemí.
Zatím oba turnaje
probíhaly
vyrovnaně. Jsem pyšná, jak všechny děti zvládly
nepřízeň počasí a teplotní extrémy, a zároveň jsem
velmi spokojena s výkonem svých dětí, které se v
porovnání s cítovskými dětmi tenisu věnují
mnohem kratší dobu, a také s jejich zapálením, s
kterým na každý turnaj přicházejí.
Na závěr bych touto formou chtěla nejvíce
poděkovat všem rodičům za umožnění dětem se
zúčastnit, za jejich trpělivost, spolupráci a finanční
pokrytí turnajů, OÚ Dolní Beřkovice, TJ Sokol Cítov
a TJ Sokol Dolní Beřkovice za poskytnutí kurtů.
Když budete mít chuť, můžete nás 12. 6. a 26. 6.
vždy od 14h. přijít podpořit. Poznáte nás podle

černých triček! Průběžné výsledky a fotografie z
turnajů najdete na:
www.tenisdolniberkovice.tumblr.com
Jana Boubelíková

 Obecné
Webináře dTestu
Česká spotřebitelská organizace dTest pořádá online semináře (webináře), které umožňují ve
vyhlášeném čase zájemcům sejít se ve společné
virtuální „učebně“, kde si mohou vyslechnout
krátkou přednášku, přičemž nejenže vidí
prezentaci, ale také vidí a slyší prezentujícího.
Zároveň mohou s přednášejícím komunikovat a
klást dotazy. Na straně účastníka k tomu stačí
běžný počítač s připojením na internet a sluchátky.
Je to forma, jež se maximálně blíží běžnému
školení, s tím rozdílem, že účastníci a účastnice
ušetří čas spojený s cestováním a související
náklady.
dTest zaměřuje webináře vždy na konkrétní
cílovou skupinu. Nabízí semináře zaměřené na
spotřebitele, na nájemníky a na podnikatele.
V nejbližším termínu je naplánován webinář pro
spotřebitele a to na středu 15. června 2016 od
18.00 hodin na téma "Jak vybírat věci pro děti"
Rodiče zcela přirozeně chtějí pro své děti to
nejlepší, ať už jde o
potraviny
nebo
další potřeby a
výbavu.
Výrobci
jsou
si
toho
vědomi, proto své
zboží
prezentují
jako
pro
děti
ideální. Ne vždy ale
reklamní tvrzení
odpovídají realitě.
Jak při výběru věcí
pro děti odlišit
zrno od plev? Jaká
hlediska
výběru
upřednostnit a co
můžou rodiče zjistit sami bez pomoci nezávislých
testů, napoví chystaný webinář. Více informací
naleznete na adrese www.dtest.cz/webinare.
Na této stránce naleznete aktuální přehled
webinářů a pod nadpisem „Jak se zúčastnit
webináře“ postup, jak se zmiňovaného semináře
zúčastnit. Pokud je na této stránce uvedený
webinář určen např. pro podnikatele, obchodníky,
pracovníky reklamačních oddělení atd. může se ho
zúčastnit i spotřebitel. Postup vstupu do virtuální
místnosti je stejný.
dTest
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